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Wydawnictwo bezpłatne

Katowicka
po gruntownym
remoncie

D

ziennie ulicą Katowicką
w Chorzowie przejeżdża do
43 tysięcy samochodów. W wakacyjne miesiące ruch jest nieco
mniejszy, dlatego właśnie w tym
okresie rozpoczęto prace. Gruntowny remont trwał od 9 sierpnia do 13 września. Całość prac
objęła ponad 40 tysięcy metrów
kwadratowych jezdni (z wyjątkiem 900-metrowego odcinka na
estakadzie, tu kapitalny remont
przeprowadzono w 2013 r.). Odnowiono i wzmocniono konstrukcję
jezdni, wymieniono warstwy bitumiczne do głębokości 23 cm oraz
wszystkie urządzenia w pasach
ruchu tj. włazy studni kanalizacyjnych i wypusty deszczowe wraz
z ich nowym posadowieniem.
– Po remoncie droga będzie o wiele trwalsza, dlatego następne prace
związane z frezowaniem tzw. warstwy ścieralnej możemy zaplanować za 10-12 lat - mówi Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu
Ulic i Mostów w Chorzowie.
Koszt przeprowadzonej modernizacji to ponad 5 mln zł, z czego
2 mln zł pochodzą z uzyskanej
przez miasto dotacji z budżetu
państwa. – Taki remont to nie
tylko lepsze warunki ruchu dla
kierowców, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale
także wzrost komfortu życia dla
mieszkańców ul. Katowickiej
poprzez obniżenie m.in. hałasu
pochodzącego od samochodów –
uważa Piotr Wojtala.

Remont ul. Kościuszki

26 września rozpoczęto natomiast
realizację kolejnego etapu przebudowy ulicy Kościuszki. Zakończenie tego etapu prac planuje się na
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Będzie
więcej miejsc
w żłobkach
Na dzieci czeka 3200 miejsc
w przedszkolach i 390 w żłobkach.

Zakończyły się prace na jednej z głównych
tras łączących Katowice, Chorzów i Bytom.
koniec listopada. Z kolei toczące
się roboty przy placu Piastowskim,
w tym budowa nowego ronda,
powinny zakończyć się do końca
tego roku. – Zakres prac prowadzonych przy placu Piastowskim
oraz wzdłuż ul. Kościuszki jest
ogromny. To tak naprawdę budowa nowych dróg z nowym
zagospodarowaniem i nowymi
funkcjami wykorzystania ulic. Na
realizację tych zadań miasto otrzymało dofinansowanie, a to oznacza, że wszelkie prace powinny
być przeprowadzone w określonym terminie. Prowadzenie takich

Głosujemy
na pomysły
chorzowian
www.bo.chorzow.eu

Objazdy w rejonie placu Piastowskiego
• zlikwidowany został wahadłowy ruch pojazdów na ul. Kościuszki
w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską i placem Piastowskim,
• ruch pojazdów z kierunku centrum miasta w kierunku m.in. Chorzowa Starego odbywa się objazdem poprowadzonym przebudowanym fragmentem placu Piastowskiego, następnie w lewo w kierunku ul. Mazurskiej,
• ruch pojazdów w kierunku przeciwnym odbywa się bez zmian ulicą Kościuszki.

robót wiąże się niestety z licznymi utrudnieniami dla kierowców
i uciążliwościami dla mieszkańców, za co wszystkich przeprasza-

my. Dziękujemy też za cierpliwość
oraz zachowanie szczególnej uwagi w rejonie prowadzonych robót
– mówi Piotr Wojtala.

– W tym roku w porównaniu do
2010 roku jest trzy razy więcej
miejsc w żłobkach. W przedszkolach są miejsca dla wszystkich dzieci – mówi Wiesław Ciężkowski,
Zastępca Prezydenta Chorzowa ds.
Społecznych.
Pomimo edukacyjnych zawirowań, związanych z wprowadzaną
reformą oświaty, miastu udało się
wygospodarować dodatkowych
300 miejsc dla przedszkolaków.
– Zrobiliśmy to w trybie pilnym
– podkreśla Zastępca Prezydenta. Oddziały dla najmłodszych
chorzowian utworzono w Przedszkolu nr 6, Szkołach Podstawowych nr 13, 18, 22, 37 i III LO.
„Zerówki” działają także w Szkołach Podstawowych nr 12, 15, 17
i 37. Dodatkowe miejsca wygospodarowano także w przedszkolach przy ul. Skrajnej, Śląskiej
i Farnej. Natomiast w żłobku pu-

W tym i przyszłym roku
powstaną nowe miejsca
w żłobkach. Związane
jest to z polityką miasta,
która pozwala dotować
miejsca w żłobkach. Środki
te przyznawane są pod
jednym warunkiem. Podmiot
prowadzący żłobek nie może
żądać od rodzica więcej niż
400 zł opłaty.
Wiesław Ciężkowski,

Zastępca Prezydenta
Chorzowa ds. Społecznych

blicznym przy ul. Pocztowej i filii
przy ul. Kochanowskiego jest 147
miejsc dla maluchów. Około 240
miejsc zapewniają żłobki niepubliczne.

Mieszkańcy zgłosili 70 projektów do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie rusza 16 października.
Trwa weryfikacja projektów. Urzędnicy sprawdzają m.in. to czy propozycje zgłoszone przez mieszkańców mieszczą się w kosztorysie i znajdują się na terenach miejskich.
W tym roku środki w ramach BO – 2 mln 640 tys. zł podzielono na dwie kategorie: inwestycyjną i społeczną. – Ubiegłoroczna edycja pokazała, że tzw. „projekty miękkie”
są nie mniej potrzebne niż te inwestycyjne. Dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się właśnie na taki ruch – mówi Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.
Lista zaakceptowanych wniosków do tegorocznej edycji BO pojawi się do 15 października na stronie www.bo.chorzow.eu. Zainteresowani promocją swoich pomysłów na inwestycje mogą w Urzędzie Miasta odebrać specjalne plakaty. Przypomnijmy, że każdy głosujący ma do dyspozycji 5 punktów na zadanie inwestycyjne i 5 na
zadanie społeczne, aż do wyczerpania ich puli. Głosy będzie mozna oddać na stronie www.bo.chorzow.eu., także na publicznie dostępnych komputerach zlokalizowanych
w 11 filiach biblioteki miejskiej i w Urzędzie Miasta.
Masz pytania?
2018 rok realizacja
tel.: 669 725 615 | e-mail: boinfo@chorzow.eu
16-27 października głosowanie
zwycięskich projektów

PREZYDENT ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIA:
5 października w SDK
(ul. Siemianowicka 59)

12 października w Klubie „Pokolenie” ChSM
(ul. Młodzieżowa 29)

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o 17.30

październik

5

19 paździenika w MDK „Batory”
(ul. S. Batorego 6)

ZAREZERWUJ DATĘ W KALENDARZU

Wydarzenia
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Zwycięstwa Sokolni

III

Memoriał

Kmiecików
21 października w hali MORiS przy ul. Dąbrowskiego odbędzie się turniej upamiętniający dziennikarzy Dariusza i Brygidę Kmiecików oraz ich synka Remigiusza.

Wrzesień zaowocował mnóstwem akrobatycznych sukcesów chorzowskiej Sokolni.
Między 7 a 9 września w Lizbonie odbywał się Puchar Świata
w akrobatyce sportowej i rozgrywany przy nim Turniej Międzynarodowy. Młodzi akrobaci
trenujący w Chorzowie spisali się
znakomicie. Dwójka mieszana kategorii senior: Julia Kraj i Wojciech
Dackiewicz zdobyli złoto. Trójka
dziewcząt kategorii senior: Marta Śrutwa, Magda Rajtor i Emilia

Plewnia przywiozła srebro. Trójka dziewcząt w kategorii 12-18:
Wiktoria Wołczańska, Wiktoria
Naczyńska i Agata Musioł również wróciła ze srebrnymi krążkami. Dwójka mieszana kategorii
12-18: Tola Kopczyk i Daniel Wichary uplasowała się na 7 pozycji,
a dwójka w kategorii 13-19 w składzie: Kamila Dytko i Filip Bucki
znalazła się na 5 miejscu.

Dwa dni po powrocie z Portugalii
juniorzy Sokolni od razu udali się
w podróż do Białej Podlaskiej na Mistrzostwa Polski Juniorów w akrobatyce sportowej. Tytuł Mistrza
Polski juniorów w dwójkach mieszanych zdobyli Kamila Dytko i Filip
Bucki, w tej samej konkurencji brązowy medal zdobyli Tolia Kopczyk
i Daniel Wichary. Tytuł wicemistrzyń Polski Juniorów zdobyła trój-

ka dziewcząt: Wiktoria Wołczańska,
Wiktoria Naczyńska i Agata Musioł.
W konkurencji 11-16 dwójka mieszana: Weronika Witkowska i Bartek Zagała zdobyli złoto.
Na tych zawodach zostały przedstawione nominacje na Mistrzostwa
Europy w akrobatyce sportowej
w Rzeszowie, które odbędą się
w październiku. Polskę będzie reprezentowało 5 zespołów z Sokolni.

Nowy semestr w Chorzowskiej
Akademii Seniora
Aerobik w wodzie, joga, nordic walking, język hiszpański i wiele innych ciekawych
propozycji czeka na najstarszych mieszkańców Chorzowa.
Dotychczas zajęcia Chorzowskiej
Akademii Seniora odbywały się
w zabytkowym budynku przy
ul. Dąbrowskiego 7 w Chorzowie.
- W związku z renowacją siedziby, konieczne stało się znalezienie zastępczych pomieszczeń,
w których mogłyby odbywać
się zajęcia - tłumaczy Magdalena
Sekuła, Pełnomocnik Prezydenta
Miasta ds. Aktywizacji Społecznej.
- Większość zajęć Chorzowskiej
Akademii Seniora odbywa się przy
ul. Floriańskiej 24A. Ponieważ brakuje tam dużej sali, na przykład do
gimnastyki, jogi czy tańca, oraz
odpowiednio wyposażonej salki
komputerowej, te kursy organizowane są w Młodzieżowym Domu
Kultury przy ulicy Lompy oraz
w Zespole Szkół Budowlanych
przy ul. Dąbrowskiego.

Chorzowska Akademia Seniora ma
swoje filie w trzech dzielnicach miasta: Klimzowcu, Chorzowie Starym,
Chorzowie Batorym.
- Filie powstały w 2014 roku, by
z programu mogli korzystać także ci,
dla których dojazd do głównej siedziby jest kłopotliwy lub uciążliwy
- mówi Magdalena Sekuła. - W ubiegłym roku wspólnie z Chorzowskim
Centrum Kultury stworzyliśmy Artystyczną Akademię Seniora, gdzie
uczestnicy biorą udział w warsztatach teatralnych i zajęciach plastycznych – dodaje.
Chorzowska Akademia Seniora to
projekt mający na celu tworzenie
atrakcyjnej i różnorodnej oferty edukacyjno-kulturalnej dla chorzowskich
seniorów oraz aktywizowanie członków lokalnej społeczności. Uczestnikami zajęć mogą być mieszkańcy

Kolorowa podróż
tramwajem

Rodzina zginęła w 2014 r. w wyniku wybuchu gazu w kamienicy
w Katowicach. Brygida Frosztęga-Kmiecik była reporterką katowickiego oddziału TVP. Dariusz
Kmiecik pracował dla TVN (był
reporterem „Faktów”). Uwielbiał
grać w piłkę nożną, dlatego właśnie na sportowo jego bliscy, przyjaciele i znajomi uczczą pamięć
rodziny. To trzecia edycja imprezy.

W turnieju wezmą udział drużyny
dziennikarskie z całej Polski m.in.
TVN, TVP, Gazety Wyborczej,
Polsatu, nie zabraknie również
przedstawicieli Urzędu Miasta
w Chorzowie oraz Urzędu Miasta
w Katowicach. Oprócz sportowych zmagań odbędą się warsztaty z pierwszej pomocy, aukcja charytatywna i wiele innych atrakcji.
Wstęp wolny.

Darmowy kurs
samoobrony dla kobiet
Jak zachować się w sytuacji zagrożenia,
zminimalizować strach i odeprzeć atak
– tego wszystkiego nauczą się uczestniczki
bezpłatnego kursu samoobrony
w Chorzowie. Zapisy ruszyły.
Urząd Miasta już po raz dziesiąty organizuje zajęcia w ramach programu „Samoobrona
kobiet”. Chorzowianki zdobędą
wiedzę z zakresu wiktymologii
i prewencji kryminalnej, wezmą
także udział w ćwiczeniach z wybranych elementów samoobrony i pierwszej pomocy. Kurs
rozpocznie się 18 października
i potrwa do 15 grudnia. Zajęcia

będą odbywać się w każdą środę
i piątek w godzinach od 18.00 do
19.30 w sali Miejskiego Ośrodka
Rekreacji i Sportu w Chorzowie,
przy ulicy Odległej 5. Zgłoszenia
należy przesłać najpóźniej do
9 października drogą elektroniczną na adres: zk@chorzow.eu po
wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
www.chorzow.eu.

Klub Malucha działa
w nowym miejscu
Chorzowa powyżej 60 roku życia. Do
ChAS można się zapisać przed dowolnie wybranymi zajęciami.
Szczegółowe informacje dotyczące
harmonogramu zajęć, wydarzeń

i imprez, oraz tego, gdzie będą się
odbywały, można znaleźć na stronie internetowej www.centrum.
chorzow.eu oraz pod numerem
telefonu +48 660 430 864.

Jak dzieciaki z chorzowskich szkół
wyobrażają sobie swój wymarzony tort urodzinowy? Sprawdzić to
mogą pasażerowie podróżujący
tramwajem nr 6 do Bytomia.

szkół podstawowych i miejskich
domów kultury brały udział
w konkursie plastycznym, którego hasłem przewodnim był „Mój
wymarzony tort urodzinowy”.
Teraz prace 5 małych artystów
zdobią wiaty 4 przystanków na
trasie tramwaju nr 6 w kierunku Bytomia. Dziecięce malunki
w miejską przestrzeń przeniósł
profesjonalny grafficiarz z grupy
NieTak.

Murowane przystanki na jego
trasie znów stały się przyjemne
da oka. Podróż do Bytomia nabrała bajkowych kolorów za sprawą
4. edycji Dziecięcej Galerii Przystankowej. Dzieci z chorzowskich
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W związku z trwającym remontem
dotychczasowej siedziby, Klub Malucha
działa pod nowym adresem.
Zajęcia dla najmłodszych mieszkańców Chorzowa do tej pory
odbywały się w zabytkowym budynku przy ul. Dąbrowskiego 7.
Z uwagi na konieczność dostosowania pomieszczeń do współczesnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców, siedziba tymczasowo
przeniesiona została na ul. Floriańską 24A.
- Bez obaw, zmienia się miejsce, ale
nic poza tym - tłumaczy Magdalena
Sekuła, Pełnomocnik Prezydenta
Miasta ds. Aktywizacji Społecznej.
- Zajęcia wciąż będą prowadzone
przez nasze animatorki.

Klub Malucha przeznaczony jest dla
dzieci w wieku 1-10 lat, ich rodziców, dziadków i opiekunów, którzy
są mieszkańcami Chorzowa lub pracują na terenie miasta. Warunkiem
udziału w zajęciach jest wypełnienie
deklaracji uczestnictwa w każdym
semestrze. Informacji na temat zajęć oraz możliwości uczestnictwa
udziela koordynator Klubu Malucha
– Małgorzata Wójcikowska.
Szczegółowe informacje znajują
się na stronie internetowej www.
centrum.chorzow.eu oraz pod numerem telefonu koordynatora: +48
795 417 378.
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W 2018 r. ruszy budowa
stadionu przy ul. Cichej
Na ostatniej sesji Rady Miasta pod
głosowanie trafiła propozycja Prezydenta Miasta dotycząca przekazania środków do spółki miejskiej
na wyłonienie inżyniera kontraktu, który będzie nadzorował budowę obiektu. Do jego zadań będzie
należał m.in. nadzór techniczny
nad jakością wykonania robót
budowlanych i nad sporządzaną
dokumentacją. Radni poparli ten
wniosek, dzięki temu można już
mówić o oficjalnym rozpoczęciu
kolejnego etapu inwestycji.
– Projekt jest już gotowy, otrzymaliśmy też pozwolenie na budowę.
Teraz czas przejść do konkretów
i ustalić harmonogram budowy

– wyjaśnia Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.
Nowy stadion pomieści 16 tysięcy
widzów i będzie służył nie tylko
piłkarzom Ruchu, ale także młodym adeptom futbolu.

Na obiekcie organizowane będą
także wydarzenia i koncerty dla
mieszkańców Chorzowa.
– Budowa prowadzona będzie etapami, a jej tempo zależeć będzie od
finansów miasta. Jeszcze raz podkreślam, że nie rezygnujemy z innych
ważnych inwestycji w Chorzowie
– tłumaczy Prezydent Kotala.
Jednym z szeroko dyskutowanych scenariuszy była gra Ruchu
Chorzów na Stadionie Śląskim –
takie rozwiązanie nie jest jednak
możliwe ze względu na wysokie
koszty wynajmu oraz kalendarz
wydarzeń na obiekcie, który nie
uwzględnia terminu ligowych
rozgrywek.

Meldunek to prosta sprawa
W myśl obowiązujących przepisów każdy obywatel Polski ma
obowiązek meldunkowy.
W Chorzowie mieszka obecnie
ponad 100 tys. ludzi. Zameldowani nowi mieszkańcy to m.in.
większe wpływy do budżetu
miasta z ich podatku dochodowego. Chorzów otrzymuje udział
w podatku dochodowym proporcjonalnie do ilości mieszkańców.
A tych weryfikuje się po liczbie
zameldowanych. – Część z tych

podatków wraca do gminy,
w której mieszkamy. Z tych pieniędzy utrzymywana jest m.in.
miejska infrastruktura – mówi
Krzysztof Chromy, dyrektor
wydziału spraw obywatelskich
w chorzowskim UM. O tym, na
co konkretnie zostaną przeznaczone nasze pieniądze decydują
władze i radni miasta. Prawo do
ich wyboru przysługuje zameldowanym mieszkańcom. Jak przekonuje Krzysztof Chromy zameldowanie to prosta czynność.

– Wystarczy przyjść do referatu
ewidencji ludności i wypełnić
krótki wniosek. Trzeba mieć
również przy sobie dokument
potwierdzający tytuł prawny
do lokalu tj. umowę najmu, akt
notarialny, wypis z księgi wieczystej (może być elektroniczny).
Nie trzeba przy tym wymieniać
dowodu osobistego.
– Należy się zameldować tam,
gdzie przebywa się na stałe.
Umożliwia to głosowanie w tym
miejscu.

Miasto

Więcej środków
na walkę
ze smogiem
Od wielu lat miasto zachęca chorzowian do korzystania
z dofinansowania i zmiany ogrzewania na ekologiczne.
W przyszłym roku dopłaty wzrosną.
Chorzów od lat konsekwentnie
przeciwdziała zjawisku niskiej
emisji. Jednym z największych
problemów wpływających na zanieczyszczenie powietrza są złej
jakości materiały wykorzystywane w paleniskach domowych.
Nasze miasto w celu polepszenia
jakości powietrza realizuje wiele
działań ekologicznych i korzysta
przy tym z różnych programów.
Dzięki nim dofinansowane są m.in.
takie przedsięwzięcia jak: podłączanie budynków do miejskiej sieci
ciepłowniczej, wymiana starych
pieców na bardziej ekologiczne
oraz dodatkowo termomodernizacja budynków wielorodzinnych.
A w przyszłym roku dodatkową za-

chętą do wymiany starych pieców
na te bardziej ekologiczne będzie
podniesiony poziom dofinansowania o 25 proc. – Dofinansowanie

wzrośnie z 2000 do 2500 zł. Pozostałe warunki się nie zmienią – mówi
Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta ds. Technicznych i Rozwoju.

Marcin Michalik,
Zastępca Prezydenta
ds. Technicznych i Rozwoju
Problem niskiej emisji wciąż jest poważny i stanowi wielkie wyzwanie dla naszego miasta. Od wielu lat udzielamy dofinansowania do wymiany systemu istniejącego ogrzewania na bardziej
ekologiczne. Chcemy jeszcze skuteczniej walczyć ze smogiem
dlatego mam nadzieję, że w przyszłym roku z naszego wsparcia
skorzysta jak najwięcej mieszkańców.

NASZE DOTYCHCZASOWE MIASTA PARTNERSKIE
Iserlohn

Miasto położone jest w zachodniej części Niemiec, w kraju
związkowym Nadrenia Północna-Westfalia.

Mamy
bułgarskiego
partnera

Creil

Miejscowość i gmina w północnej Francji, w regionie Pikardia,
w departamencie Oise.

Ózd

Węgierskie miasto położone w malowniczym plenerze u podnóża
gór bukowych, pomiędzy ujściem rzek Sajó i Hangony.

Tarnopol

Miasto obwodowe w zachodniej Ukrainie nad rzeką Seret.

Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa i Nikolaj Dymitrow, Mer Nesebyru wymieniają się prezentami podczas 40. Sesji Rady Miasta

Chorzów i Nesebyr zostały miastami partnerskimi. Porozumienie
o współpracy podpisano podczas czterdziestej sesji Rady Miasta.
Nesebyr to niewielkie bułgarskie miasto w obwodzie Burgas,
położone na półwyspie u wybrzeża Morza Czarnego. Jest
rezerwatem architektonicznym
i archeologicznym, a zabytki
kultury w mieście zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. – Pamiętam moją pierwszą wizytę
w Nesebyrze. Wrażenie jakie
robi stare miasto jest po prostu
ogromne – mówił podczas sesji

Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.
– Wyjeżdżałem z tego miejsca z
bagażem miłych wspomnień. To
miasto, do którego warto wracać, dlatego robiliśmy to nie raz,
by stworzyć stałą oś wzajemnych
kontaktów, wymiany doświadczeń – dodał. Prezydent przypomniał, że oba miasta nawiązały
współpracę w 2013 roku. – Dziś
ten związek nabrał realnego
kształtu. Zobowiązaliśmy się do

stałych kontaktów, wymiany
mieszkańców, pogłębienia współpracy. Dzięki zaangażowaniu
wielu osób nasze społeczności
otwarły się na tradycje obu krajów – zaznaczył Andrzej Kotala.
Do grona tych osób ze strony
miasta Nesebyr zaliczyć można
Lidię Pietrzyk Wangiełową, prezeskę Polskiego Stowarzyszenia
w Burgas, a ze strony Chorzowa
Karola Pieloka, kierownika zespołu wokalnego „Na Szlaku”.

Termoli

Miasto położone na południu Włoch 400 km na wschód od Rzymu
nad Adriatykiem.

Zlin

Miasto w Republice Czeskiej, we wschodnich Morawach.

– Jest to piękna chwila, na którą
czekaliśmy od 2014 roku. Wtedy
zupełnie przypadkowo pojechaliśmy do Nesebyru na tamtejszy
festiwal – opowiada Karol Pielok.
Co roku chorzowski zespół wraca z festiwalu z nagrodami. – To
wyjątkowa przyjaźń, która cieszy
społeczność Chorzowa i nas – dodaje Lidia Pietrzyk-Wangiełowa.
Porozumienie o współpracy podpisano 13 września. Jego celem
jest wspieranie dalszego rozwo-
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ju stosunków między społecznościami Chorzowa i Nesebyru
w dziedzinie kultury, ale także
nawiązanie współpracy na polu
naukowym, historycznym i turystycznym oraz umożliwienie
mieszkańcom obu miast poznania tradycji i zwyczajów naszych
narodów.
- Kilka lat temu zaczęliśmy budować porozumienie między
młodymi ludźmi z naszych miast.
Z wielką przyjemnością przyjeż-

dżam do Chorzowa i za każdym
razem mam tu więcej przyjaciół.
Nie mam wątpliwości, że dzięki
temu porozumieniu nasze kontakty będą trwały przez wiele lat.
Dla mnie jest to szczęśliwy dzień
– mówił podczas sesji Nikolay Dimitrov, Mer Nesebyru. – Wierzę,
że ten akt przyczyni się do jeszcze
większej aktywności naszych relacji, że odkryjemy kolejne płaszczyzny wspólnych działań – dodał Prezydent Chorzowa.

Zdrowie
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Chorzów w sieci

Mogło być tak: 12 milionów złotych mniej i zamykanie oddziałów dla dorosłych.
Brak części usług z zakresu geriatrii, okulistyki czy hematologii.
Jest tak: ryczałt na wszystkie dotychczasowe usługi, zachowanie całej dotychczasowej
struktury, brak zwolnień personelu i zachowane bezpieczeństwo zdrowotne
dla mieszkańców Chorzowa. Połączenie Zespołu Szpitali Miejskich i Chorzowskiego
Centrum Pediatrii i Onkologii było bardzo trudne i wymuszone rządowymi zmianami
w przepisach. Dzięki temu, że się udało, połączone placówki mogą działać
w dotychczasowych warunkach, świadcząc usługi dla dzieci i dorosłych.
To już fakt: połączony Zespół
Szpitali Miejskich w Chorzowie,
gdzie leczone są dzieci (w lokalizacji przy ul. Truchana 7) i dorośli (w lokalizacji przy ul. Strzelców Bytomskich 11) znalazł się
na trzecim poziomie finansowania w myśl nowej ustawy wprowadzającej od 1 października br.
tak zwaną „sieć szpitali”. Oznacza to, że chorzowski szpital
znalazł się w czołówce: jest teraz
jednym z kilku największych
szpitali w regionie!
- Połączenie placówek było bardzo trudne i wywołało wiele
emocji - mówi Anna Knysok,
dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. - To w pewnym sensie zrozumiałe, bo ludzie
zawsze boją się zmian. Okazało
się w praktyce, że nie taki diabeł
straszny, jak go malują. Po połączeniu wszystko działa tak, jak
dotychczas. Pacjenci nie ucierpieli, a to jest najważniejsze, by
czuli się bezpiecznie.
Bez przeprowadzenia procesu
połączenia obu miejskich placówek dziś szpital dla dorosłych
stałby przed koniecznością zwalniania pracowników i likwidacją
oddziałów.
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Liczy się
bezpieczeństwo
zdrowotne
mieszkańców
To były bardzo trudne miesiące: pełne emocji,
strachu przed połączeniem Zespołu Szpitali
Miejskich i Chorzowskiego Centrum Pediatrii
i Onkologii. Zanim rząd nie wprowadził
ustawy o stworzeniu tak zwanej „sieci szpitali”
nie planowaliśmy fuzji obu placówek. Rządowe
zmiany zmusiły nas do podjęcia takiej decyzji:
bez niej chorzowianie straciliby dostęp do części
świadczeń z zakresu tak ważnej w naszym
mieście geriatrii, hematologii, okulistyki.
Szpital dla dorosłych straciłby 12 milionów
złotych i zamykanie oddziałów oraz zwolnienia
pracowników stałyby się faktem. Trzeba było temu
zapobiec, tym bardziej, że na połączeniu nie stracił
szpital dziecięcy. Nasi najmłodsi mieszkańcy nadal
mogą korzystać z wszystkich dotychczasowych
świadczeń na tym samym poziomie. Dziś widać,
że warto było podjąć ten trud: chorzowski,
połączony szpital stał się jednym z największych
w regionie. Mamy w naszym mieście wybitnych
specjalistów leczących dzieci i dorosłych.
Mamy szasnę jeszcze bardziej podnieść jakość
świadczonych usług. A dla mnie to najważniejsze:
by chorzowianie - ci dorośli i ci najmłodsi - byli
leczeni na jak najwyższym poziomie.
Andrzej Kotala,

Prezydent Chorzowa

- Rządowe zmiany w przepisach spowodowały, że jedynym
wyjściem dla miasta było połączenie obu placówek - mówi
Andrzej Kotala, Prezydent
Chorzowa. - Nie mogliśmy pozwolić na to, by pozbawiono
chorzowian opieki geriatrów,

Chcesz wiedzieć więcej?
Na pytania dotyczące połączonego szpitala odpowiedzą
pracownicy Wydziału Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej.

tel. 32 416 5231 | e-mail: za@chorzow.eu

hematologów, okulistów. By
mieli trudniejszy dostęp do
szpitalnych usług medycznych.
To był bardzo trudny czas, ale
okazało się, że było warto: szpital dostał stabilne finansowanie
w ramach ryczałtu, nikt nie
stracił pracy z powodu połączenia szpitali a przede wszystkim
chorzowianie mogą nadal korzystać z szerokiego wachlarza
usług medycznych.
Zespół Szpitali Miejskich podpisał już umowę ze Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu
Zdrowia.

- Dzięki niej mamy gwarantowane finansowanie, umożliwiające utrzymanie dotychczasowej struktury połączonego
szpitala - mówi Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta
Chorzowa ds. aktywizacji społecznej. - Dziś zarówno dzieci,
jak i dorośli mogą korzystać
z pracy personelu we wszystkich dotychczasowych oddziałach, pracowniach, poradniach.
To niezwykle ważne w aspekcie odpowiedniego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych
mieszkańców.
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O nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej oraz tzw. sieci szpitali i nowej inwestycji w ZSM
poinformowali dziennikarzy m.in. Anna Knysok, dyrektor ZSM i Jerzy Szafranowicz dyrektor Śląskiego Oddziału NFZ.
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Zdrowie

Kolejna
inwestycja w ZSM
Rusza budowa nowego budynku na terenie
Zespołu Szpitali Miejskich. Zostanie tam
przeniesiony Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii (AiIT) oraz szpitalna
apteka. Inwestycja kosztować będzie
ponad 12,5 miliona złotych, miasto
na ten cel przekazało dotację
w wysokości 8 milionów złotych.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA
OPIEKA ZDROWOTNA
W CHORZOWIE

Po styczniowym przekazaniu do
użytku nowego budynku szpitalnego, do którego z ul. Karola
Miarki przeniesiono Oddział
Wewnętrzny z Pododdziałem
Geriatrycznym i Oddział Hematologiczny, kończąc tym samym
długoletni proces centralizacji
usług medycznych w Chorzowie,
teren Zespołu Szpitali Miejskich
przy ul. Strzelców Bytomskich
znów zamienił się w plac budowy
- powstaje tam kolejny, nowy budynek szpitalny. Będzie on nową
kubaturą przylegającą do budynku nr 1, gdzie funkcjonuje m.in.
Centralna Izba Przyjęć.
- Jest to konieczna inwestycja nie
tylko z powodu przepisów, które
obligują nas do tego, by na przykład
szpitalna apteka została do nich
dostosowana, ale głównie w celu
poprawienia jakości usług medycznych świadczonych naszym mieszkańcom - mówi Andrzej Kotala,
Prezydent Chorzowa.
W ramach tego zadania zostanie
także zakupiona nowa winda do

budynku nr 1, a także agregat
prądotwórczy.
- Po okresie centralizacji usług
medycznych przyszedł czas na
poprawę warunków, w których
leczeni są nasi pacjenci - mówi
Anna Knysok, Dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich. - Mamy
świetnych specjalistów, ale każdy
remont, budowa, modernizacja
kosztuje. Na szczęście możemy
liczyć na wsparcie miasta i wspólnymi siłami zmieniać warunki
lokalowe naszego szpitala.
Budowa ma trwać 420 dni – jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem zakończy się 9 listopada 2018 r. Oznacza to także
utrudnienia w ruchu pieszych
i pojazdów.
- Niestety, tego typu uciążliwości
w przypadku tak dużej inwestycji są nieuniknione. Dołożymy
wszelkich starań, by było ich jak
najmniej. Mamy nadzieję, że pacjenci wykażą zrozumienie wobec tych utrudnień - dodaje Anna
Knysok.

Chorzów doceniony
za profilaktykę zdrowotną
Fundacja Nadzieja dla Zdrowia, organizator
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania
Grypy, przyznała naszemu miastu tytuł
Eksperta w profilaktyce grypy.
Samorządowy Lider to konkurs,
którego celem jest aktywizacja
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji
programów zdrowotnych oraz
popularyzacja samorządowych
programów zdrowotnych w dziedzinie profilaktyki grypy. To wyróżnienie dla miast, które podejmują aktywne działania, mające
podnieść świadomość Polaków
i ograniczyć medyczne, społeczne

oraz gospodarcze skutki zachorowań na grypę.
To nie jedyna nagroda dla naszego miasta. W dziedzinie zdrowia
Chorzów doceniony będzie też
podczas październikowej XV edycji Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. Jest to spotkanie
stanowiące platformę wymiany
doświadczeń szefów samorządów
z przedstawicielami administracji
państwowej i biznesu.

NIE DAJ SIĘ GRYPIE
Trwają bezpłatne szczepienia przeciwko grypie, z których skorzystać mogą mieszkańcy Chorzowa powyżej 60. roku życia. Szczepienia przeprowadzane są w ramach profilaktyki zdrowotnej realizowanej przez miasto. Więcej informacji na www.chorzow.eu.

wiadomości samorządowe

Miasto
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25-lecie MORiSu
10 września chorzowski Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
obchodził 25 urodziny.

Z tej okazji przygotowano wiele
atrakcji. Był rajd rowerowy, podczas którego mieszkańcy zwiedzili obiekty sportowe m.in. stadion
lekkoatletyczny, baseny, kort do
gry w padla, boiska treningowe
na Kresach i hale sportowe. Rajd
był również okazją do poznania
historii tych obiektów. Nie zabrakło koncertów, na scenie wy-

stąpiła Moniki Lewczuk i zespół
Chrząszcze. Był także piknik,
a w każdym sportowym obiekcie MORiSu można było wziąć
udział we wspólnych treningach
i zabawach. - Przez ostatnie 25 lat
w naszych obiektach odbywały
się wielkie sportowe i kulturalne
wydarzenia, które przeplatały się
z małymi, rekreacyjnymi impre-

Rolkarze
walczyli
pod Szybem
Czołówka rolkarzy z całego kraju rywalizowała
na terenie „Szybu Prezydent” podczas imprezy
„Chorzów Blade Battle”.
Na terenie skate parku pod „Szybem Prezydent” w Chorzowie
odbyły się Mistrzostwa Polski
w jeździe agresywnej na rolkach - Blade Battle. W naszym
mieście wyłoniono i nagrodzono

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Chorzowa, akcja realizowana
jest dwa razy w roku: w kwietniu
i październiku. - Właściciele nieruchomości są zobligowani do
prowadzenia akcji deratyzacyjnej
na podstawie uchwały w swoich
nieruchomościach w wyznaczonych terminach. Kontrolę prowa-

Po trwającej osiem lat modernizacji
Stadion Śląski otwiera się na nowo.
Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł
ok. 650 milionów złotych.

Śląski już otwarty
Prace modernizacyjne obiektu rozpoczęto jesienią 2009 roku. W lipcu
2011 roku, z powodu awarii przy
podnoszeniu linowej konstrukcji dachu, roboty wstrzymano.
Jego montaż zakończono dopiero
pod koniec 2015 roku. W połowie
2016 r. zamontowano ponad 54 tysięce krzesełek w niebieskich odcieniach, natomiast przejścia między
sektorami pomalowano na żółto.
W ten sposób kolorystyka stadionu
nawiązuje do barw wojewódzkich.
W połowie tego roku położono murawę i bieżnię. Chorzowski obiekt
będzie drugim pod względem pojemności stadionem sportowym
i największą w Polsce areną koncertową. Dlatego po modernizacji
stadion stawia na wielofunkcyjność, stąd jego wykorzystanie nie
tylko na piłkarskie i lekkoatletyczne
zawody. - Niebawem ponownie za-

dzi Straż Miejska w Chorzowie
– informuje Wiesław Raczyński,
Zastępca Prezydenta Chorzowa
ds. gospodarczych. Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości
(dotyczy to zarówno domków
jednorodzinnych, wielorodzinnych, budynków użyteczności
publicznej, pubów, restauracji,
firm, itd.) ma obowiązek wyłożyć
trutkę na szczury lub też skorzystać z usług profesjonalnej firmy,
która zajmuje się zwalczaniem
gryzoni.

goszczą tutaj niesamowite emocje,
nie tylko sportowe. Trochę na to
wszystko czekaliśmy. Ale bez wątpienia było warto - mówi Wojciech
Saługa, marszałek województwa
śląskiego.
- Ten stadion jest historią sportu.
Chcemy wspólnie tutaj organizować zawody w cyklu co najmniej
pięcioletnim. Obiekt przygotowany
jest na przyjęcie najlepszych lekkoatletów świata - mówi Henryk Olszewski, prezes Polskiego Związku
Lekkoatletyki.
W przyszłym roku na Stadionie
Śląskim odbędzie się Memoriał Kusocińskiego, a w 2019 r. obiekt ma
witać uczestników Mistrzostw Polski w lekkoatletyce.
- Chcemy wspólnie starać się
o organizację Mistrzostw Europy,
a potem jeszcze dalej – zapowiada
marszałek Wojciech Saługa.

Ufunduj budę
4 października obchodzony jest
Światowy Dzień Zwierząt, który otwiera miesiąc dobroci dla
zwierząt.
Dzień ustanowiony jest w celu
zmiany zachowania i stosunku
ludzi do zwierząt i uświadomienia człowiekowi, że zwierzę to
istota żywa, czująca, która także
ma swoje prawa. To dobra okazja do tego, aby zastanowić się,
czy nie możemy pomóc jakiemuś
pokrzywdzonemu przez los lub

złych ludzi czworonogowi, który
mieszka w schronisku. Chorzowianie mogą wspomóc nasze
schronisko dla bezdomnych zwierząt w ociepleniu bud. Na portalu
pomagam.pl trwa akcja „Buda dla
bezdomniaka”. Organizowana
zbiórka pomoże w zakupie materiałów potrzebnych na zbudowanie i remont ok. 70 bud. Jednocześnie pracownicy i wolontariusze
schroniska przy ul. Opolskiej 36
proszą o dostarczanie słomy do
wyściółki psich bud.

200 lat!

26 września pani Jadwiga Stach świętowała swoje
104 urodziny. To najstarsza chorzowianka.
Pani Jadwidze życzymy dużo zdrowia i radości z każdego
dnia oraz kolejnego świętowania w gronie najbliższych.
W tym roku w Chorzowie trzy osoby świętowały swoje
stuletnie urodziny, a jedna 101.
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O tym jak wygląda stadion można przekonać się podczas Dnia
Otwartego, 1 października, a przy
okazji będzie można też obserwować finiszujących uczestników maratonu PKO Silesia. Na
Stadionie Śląskim nie zabraknie
także wydarzeń piłkarskich. Od
4 do 10 października będzie on
jednym z trzech obiektów – obok
Areny Zabrze i Stadionu Miejskiego w Gliwicach – na których
rozegrane będą kwalifikacje do
Mistrzostw Europy do lat 19. Na
stadionie zostaną rozegrane dwa
mecze: Polska – Białoruś (7.10)
i Białoruś – Irlandia Płn. Na te
mecze wstęp jest wolny. Z kolei
od 13 do 15 października na drogach województwa rozgrywany
będzie Rajd Śląska 2017, na terenie Stadionu Śląskiego mieścić się
będzie park serwisowy.

Wolność
czytania
Siedem dni, kilkanaście imprez towarzyszących,
spotkania autorskie, tysiące książek.
Tak w skrócie można podsumować siódmą
edycję akcji „Wolność Czytania”.
Główną atrakcją „Wolności czytania” była bezpłatna giełda książki,
każdy odwiedzający mógł jednorazowo zabrać pięć egzemplarzy. Miejskie instytucje kultury
promowały czytelnictwo wśród
najmłodszych. Nie zabrakło też
spotkań autorskich, w tym m.in.

najlepszych zawodników Polish
Rolling League – ogólnopolskiej
ligi rolkowej. W dniu zawodów
odbył się również Bladecross
(wyścig z przeszkodami) oraz zawody dla najmłodszych.

Obowiązkowa
deratyzacja
Urząd Miasta przypomina o terminach, w których powinna być
przeprowadzona deratyzacja

zami. Wszystkie były i są dla nas
równie ważne. Dlatego świętując
nasze urodziny, chcieliśmy połączyć elementy sportowe, rekreacyjne i kulturalne. Mam nadzieję, że podczas naszego jubileuszu
każdy znalazł coś ciekawego dla
siebie – mówi Alina Zawada, dyrektor Miejskiego Ośrodek Rekreacji i Sportu.
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z Michałem Rusinkiem, wieloletnim współpracownikiem Wisławy Szymborskiej czy profesorem
Jerzym Bralczykiem, gwiazdą
polskiego językoznawstwa. Święto książek zakończył recital Mariana Opani, który podzielił się
„swoimi fascynacjami”.

Rajd Rodzin Chorzowskich
Po raz 22 odbył się Rajd Rodzin Chorzowskich. Tym razem
meta rajdu zorganizowana została na Przełęczy Karkoszczonka w Chacie Wuja Toma, gdzie
mimo intensywnych opadów
deszczu zgromadziło się ponad
270 osób.

Tradycyjnie uczestnicy rajdu mieli
do dyspozycji kilka tras ukazujących piękno, tradycje, historię
i przyrodę Beskidu Śląskiego. Imprezę zakończono wspólną metą,
na której pojawili się Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa oraz jego
zastępca Wiesław Ciężkowski.
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Chorzowskie Centrum Kultury
ul. H. Sienkiewicza 3 tel. 32 349 78 63 www.chck.pl

Kultura

Miejski Dom Kultury „Batory”
ul. S. Batorego 6 tel. 32 246 00 60 www.mdkbatory.pl

Powrót do przeszłości

Królewska-Huta, Góra „Hrabia Reden"
W 1854 r. na najwyższym wzniesieniu Königshütte (Królewskiej Huty) stanął pomnik hr. Redena, autorstwa Teodora Kalidego. Dwadzieścia
lat później miasto wydzierżawiło okoliczny teren od Spółki Brackiej. Założono tu park, który
na przełomie XIX i XX wieku został powiększony i rozbudowany. Stał się bardzo popularnym
celem spacerów i spędzania wolnego czasu przez
okolicznych mieszkańców. Miejsce znalazły tam:
zakład ogrodniczy i szklarnia oraz cenione restauracje. W 1913 r. miasto nabyło jeszcze dzie-

Muzeum w Chorzowie

sięciohektarowy park leśny – Kaiser Wilhelm
Park, który włączono do Parku Redena. Nazwę
w okresie międzywojennym zmieniono na Park
na Górze Wyzwolenia. W Parku znajdowały się
dwa stawy i fontanna. Stanął hotel, a także założono zwierzyniec. W sąsiedztwie wybudowano
kompleks sportowy, a w latach trzydziestych
przeniesiono na teren Parku knurowski drewniany kościółek pw. św. Wawrzyńca.
Zdjęcie archiwalne pochodzi
ze zbiorów Muzeum w Chorzowie

ul. Powstańców 25 tel. 32 241 31 04 fax. 32 241 39 26

Wtorek, Piątek 10.00 - 15.00 Środa, Czwartek 10.00 - 18.00 Sobota, Niedziela 11.00 - 17.00
w godzinach otwarcia wystaw kasa prowadzi sprzedaż wydawnictw

www.muzeum.chorzow.pl

wiadomości samorządowe
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REPERTUAR

październik 2017

BILETY

Rozrywka

5 PLN

Nowe kino społeczne

Z tęsknoty za kinem

02.10 pn

18:00

„Więcej niż miód” reż. Markus Imhoof, Austria, Niemcy, Szwajcaria 2012

Kino DOCiekliwe

05.10 czw

18:00

„Wszyscy albo nikt” reż. Kheiron, Francja 2016

Na ekranie

06.10 pt

19:00

„Boso, ale na rowerze” reż. Felix Van Groeningen, Belgia, Holandia 2009

Na ekranie

07.10 sb

19:00

„Pokój” reż. Lenny Abrahamson, Irlandia, Kanada 2016

Na ekranie

09.10 pn

19:00

Spotkanie autorskie z Ingmarem Villqist oraz projekcja filmu „Ewa” reż. Ingmar Villqist, Polska 2010

11.10 śr

18:00

„Hello! How are you?” reż. Alexandru Maftei, Hiszpania, Rumunia, Włochy 2010

Na ekranie

12.10 czw

18:00

„Jesteś Bogiem” reż. Leszek Dawid, Polska 2012

Na ekranie

13.10 pt

18:30

„Coś pięknego” reż. Paolo Virzi, Włochy 2010

Klub Filmowy
Grajfka

15.10 nd

11:00

„Rysiek Lwie Serce” reż. Manuel Sicilia, Hiszpania 2013

SMYK

16.10 pn

18:00

„Zaślepiona” reż. Katarzyna Klimkiewicz, Wielka Brytania 2012

Na ekranie

18.10 śr

18:00

„Miś” reż. Stanisław Bareja, Polska 1980

Kino PL

19.10 czw

18:00

„Son of a Gun” reż. Julius Avery, Australia 2014

Na ekranie

20.10 pt

19:00

„Modelka” reż. Mads Matthiesen, Dania, Polska 2016

Na ekranie

22.10 nd

16:00

„Gang Wiewióra” reż. Peter Lepeniotis, Kanada, Korea Południowa, USA 2014

SMYK

25.10 śr

18:00

„Siekierezada” reż. Witold Leszczyński, Polska 1985

Kino PL

26.10 czw

18:00

„Żywie Biełaruś” reż. Krzysztof Łukaszewicz, Polska 2012

Na ekranie

27.10 pt

19:00

„Słodkich snów” reż. Jaume Balaguero, Hiszpania 2011

Na ekranie

28.10 sb

19:00

„Śmietanka towarzyska” reż. Woody Allen, USA 2016

Na ekranie

Rezerwacja i informacja: grajfka@chck.pl, tel: 32 349 78 71/63

Więcej
informacji:
kino.chck.pl

Kino
należy
do sieci

Dofinansowano
ze środków

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie naszej krzyżówki, rozlosujemy trzy zestawy miejskich
gadżetów. Rozwiązania krzyżówki należy nadsyłać do Biura Prasowego Urzędu Miasta w Chorzowie
(ul. Rynek 1, Chorzów) do 20 października 2017 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Roman Niedballa, Arkadiusz Kaczmarek, Henryk Klyta.
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.
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